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Baggrund
Video er billigere, enklere at producere og mere tilgængelige end
nogensinde. Online videoer og videoplatforme er accelereret på det
seneste. Lige fra brede brugerplatforme til organisationers
videokanaler på egne sites.
Brugen af video tilbyder mange muligheder. Webtv, intern
kommunikation, uddannelse, marketing, kampagner og udvikling
er blot nogle af mulighederne, som kan ses lige nu.
Udfordringen
Men hvilke muligheder tilbyder video i forhold jobannoncer?
Jobindex er interesseret i jeres bud på, hvordan video kan tænkes i
forhold til jobannoncer.
1. I skal derfor lave en konkret, skriftbaseret jobannonce om til en
video.
2. Dernæst skal I analysere en anden gruppes video ud fra kursets
teorier om fx mikrosociologi, film- og performativitetsteori.
3. Analysen skal til sidst bruges til at give jeres anbefalinger til,
hvordan video med fordel kan bruges overordnet i forhold til
jobannoncer – herunder hvilke fordele/ulemper der er
forbundet med at bruge video som jobannonce.
4. Anbefalingerne skal I præsentere for Jobindex den 28. april
2011.
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rekrutteringsteam, der blandt
andet udvikler nye
rekrutteringsprodukter og
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Casen er udviklet af projektparterne og anvendes i forbindelse med overbygningskurset
”Videoproduktion – Teori og praksis” ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
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